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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Obtížnost zadaného úkolu       

2. Splnění všech bodů zadání       

3. Práce s literaturou a její citace       

4. Úroveň jazykového zpracování        

5. Formální zpracování – celkový dojem       

6. Logické členění práce       

7. Vhodnost zvolené metody řešení       

8. Kvalita zpracování praktické části       

9. Výsledky a jejich prezentace       

10. Závěry práce a jejich formulace       

11. Přínos práce a její využití       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent dle svého 

uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

B - velmi dobře. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jakou z metod analýzy rizik byste pro vámi provedené bezpečnostní posouzení elektrické 

provozovny zvolil. Svoji volbu zdůvodněte. 

 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Hodnocená bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení kabelových rozvodů a 

elektrických rozvodných zařízení. V úvodních pasážích práce student analyzoval současný stav 

kabelů, kabelových rozvodů a elektrických rozvodných zařízení. V tvůrčí části práce navrhnul 

opatření k zabezpečení kabelových rozvodů. Své návrhy vypracoval pro konkrétní objekt, což 

považuji za pozitivum. V závěru práce navrhnul systém fyzické bezpečnosti pro elektrickou 

provozovnu. Jeho návrh je založen na pragmaticky provedeném bezpečnostním posouzení. Zde 



 

bych očekával, že použije některou z metod analýzy rizik. Pozitivem práce je hluboká analýza 

současného stavu v oblasti kabelů a kabelových rozvodů. 

 

 

Datum  2. 6. 2015     Podpis oponenta bakalářské práce 


